Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 266 VBL vzw
09.02.17 - Gent
Aanwezig: A. Welvaarts, P. Deleye, E. De Neve, K. Umans
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1. De verslagen van de vergaderingen van de RvB Nrs. 264 dd. 09.01.17 en Nr. 265 dd. 02.02.17
worden goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
✓ RvB 25.02.17 - 13.03.17 - 10.04.17 - 04.05.17 - 01.06.17 - 29.06.17
✓ AV 25.03.17 - (26.02 - Antwerpen, ) - 10.06.17 (Gent)
o De RvB beslist dat de Algemene Vergadering van 25 maart e.k. in de TSS te Wilrijk zal
georganiseerd worden. Naast een rondleiding in de installaties, zullen er demotrainingen doorgaan. De interne organen en clubs zullen uitgenodigd worden en in een
afsluitende receptie zal voorzien worden.
o Dhr. K. Umans zal Dhr. J. Reenaers, secretaris WetCom, contacteren om input over te
agenderen punten te ontvangen.
o De agenda van de AV zal op de RvB van 25.02.17 vastgelegd worden.
3. Financiën
3.1. Dhr. K. Verspecht presenteert de jaarrekening met balans en het resultaat per 31/12/2016,
samen met de budgetrealisatie van het afgelopen jaar. De RvB beslist over de
resultaatsverdeling: het huidig fonds ter realisatie van het beleidsplan ’13-’16 wordt afgesloten
en een nieuw fonds voor realisatie van het beleidsplan 2017-2020 wordt ingesteld. De
documenten zullen verspreid worden naar de leden van FinCom.
3.2. De RvB bevestigt de beslissing die door de bevoegde departementen aangaande de club
Holstra Wevelgem (2607) genomen werd en via aangetekend schrijven betekend werd aan de
club.
4. Administratie
4.1. Dhr. K. Umans informeert de bestuurders over de actuele stand van zaken m.b.t. de
subsidiëring 2017 vanuit Sport Vlaanderen. Voorschotten zijn intussen overgemaakt. De
bedragen voor de beleidsfocussen zijn definitief. In het domein van jeugdsport wordt een
substantieel verminderde subsidiëring ontvangen. De RvB zal voorstellen om de eigen bijdrage
zoals voorheen te behouden.
4.2. Dhr. K. Umans zal een voorstel tot samenwerking voor sponsorwerving uitwerken en bij een
volgende vergadering voorleggen.
4.3. De voorzitter zal zich beraden RvB over een voorlopige bewarende maatregel die t.o.v. een
lid genomen werd, eventueel betrokkene uitnodigen op een volgende vergadering van de RvB.
4.4. Een voorstel over de principes van het jeugdfonds (herziening Art. FD519) wordt in
overweging genomen en zal bediscuteerd worden op de volgende vergadering. Ambitie is dit,
met inachtname van een advies van de FinCom, voor te leggen op de AV van juni ’17 met
implementatie vanaf het komende seizoen.
4.5. De RvB vraagt om in vervanging te voorzien van Dhr. B. Mertens, wiens mandaat als DSKO
eindigt en die dit niet wenst te verlengen. Dhr. K. Umans zal gesprekken aangaan met mogelijke
kandidaten. Een voorstel met indicatie van de financiële impact zal voorliggen op de volgende
vergadering van de RvB.

5. Competitie
5.1. Dhr. P. Deleye informeert de collegae over een onderhoud met Mevr. V. Segers over
gewenste bijsturingen aan de competitieformules in de categorieën U12. In concreto zal het
volgende voorstel aan de AV gedaan worden:
➢ U8 – U9 (1ste jaars microben) : 3T3 ½ terrein
➢ U9 - U10 (1ste en 2de jaars microben) : 3T3 ¾ terrein
➢ U10 - U11 (2de jaars microben – 1ste benjamins) : 4T4 1/1 terrein
➢ U11 - U12 (1ste en 2de jaars benjamins): 5T5 1/1 terrein
➢ Slangensysteem ook bij U12, evenwel niet van toepassing op beker competities en
provinciale reeksen
5.2. De RvB ontvangt op hun verzoek Dhrn. L. Verhelst (club Melsele) en D. Domen (club
Gembo), hiertoe gemandateerd door alle VBL-clubs van TDM1, aangaande de
ontwikkelingen in de PromBas competities. Zij overlopen de probleempunten, welke in meiperiode van 2014 door hen naar de KBBB toe aangekaart werden en vragen naar de status
van de realisatie van de beloofde en gebudgetteerde hervormingen. De lijst van de punten
wordt overlopen.
Een directe vertegenwoordiging in de organen van de VBL kan een van de resultaten zijn van
de aan gang zijnde governance oefening. De kanttekeningen bij de competitievorm werden
grotendeels weerhouden in het jaarlijks competitieboek, doch de gevraagde dynamiek,
valorisatie en aansturing werden niet gerealiseerd. De input van de clubs in deze materies
bleef weliswaar zeer beperkt doch hun inziens is vooral de VBL tekort geschoten. De clubs
zijn vooral ontstemd over het uitblijven van de competition manager of administrastor.
Inzake de functiebeschrijving en dus het profiel van die persoon bestaat er evenwel nog
geen eensgezindheid. De vereiste competenties voor de technische organisatie van een
competitie zijn verschillend van deze ter promotie van de competiie. De input van de clubs
bleeft weliswaar soms achterwege, terwijl er geen consensus is over het profiel van een
competition administrator. De input van de clubs bleeft weliswaar soms achterwege, terwijl
er geen consensus is over het profiel van een competition administrator.
Verder dient onderlijnd dat ook AWBB hier zijn rol zal moeten spelen, liefst ook opeisen..
Een bilateraal overleg om deze punten verder af te stemmen wordt ingepland. De clubs
wensen ook transparantie in de financiën, zeker waar het de aanwending van de door hen
ingebrachte middelen betreft. De financiële werking van PromBas is echter tot een
minimum herleid, terwijl op niveau van VBL alle informatie beschikbaar is, conform alle
wettelijke verplichtingen en interne regels. Initiatief voor de herwaardering van de
kampioenstitel, in welke vorm dan ook, ontbreekt, terwijl de financiële lasten voor de clubs
in moeilijke tijden stijgen i.p.v. dalen. Hoe kan hier tegemoet gekomen worden, wetende
dat uitkering van een financiële beloning uitgesloten is. Wel neemt de RvB momenteel aan
een initiatief om de bijdragen voor het jeugdfonds te herzien. Wat de kosten, eigen aan
arbitrage (scheidsrechters en commissarissen) betreft, ook een zeer punt bij de clubs,
stellen de clubs vast dat er geen inspanning gedaan wordt om deze te verminderen..
De implementatie van het licentiesysteem sleept te lang aan en de voorwaarden wegen
voor een aantal clubs te zwaar, daar waar de verplichting zou ingevoerd worden om een
contingent aan betaalde sportbeoefenaars in dienst te nemen. Op dit ogenblik is de
levensvatbaarheid van TDM1 met een voldoende aantal clubs at risk. De
clubvertegenwoordigers stellen wel dat de afstand met EuroMillions League eerder vergroot
dan verkleint en concluderen dat de noodkreet van 3 jaar geleden herhaald wordt met quasi
dezelfde eisen. Zij verwachten op korte termijn concrete stappen van VBL-zijde.
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